
Marc Levy 
& câu chuyện tình yêu 
trong văn chương

Có lẽ buổi giao lưu giữa nhà văn 
MarC levy với sinh viên Trường 
ĐhKhXh&nv hôM 8/10 sẽ Tiếp TụC 
là MộT Kỷ niệM Đẹp và Đáng nhớ 
Trong Chuỗi những CảM XúC 
bấT ngờ Mà nhà văn pháp này 
Trải qua Khi ĐặT Chân việT naM 
hồi Đầu Tháng 10 vừa qua. rấT 
Đông CáC bạn Trẻ Đã Có MặT Từ 
sớM và Đứng ChậT Cứng Trong 
hội Trường Tầng 8 Có sứC Chứa 
Đến 1.000 người Để Mong gặp nhà 
văn ĐượC Coi là hiện Tượng Của 
văn họC pháp này. Thầy giáo 
Trần hinh - người dẫn Chương 
Trình Của buổi giao lưu Đã gọi 
sự Kiện này là “như MộT giấC 
Mơ vì Không ngờ CáC bạn sinh 
viên lại nhiệT Tình Đến Thế”. Còn 
nhà văn MarC levy Thì Đã phải 
ThốT lên: “Không biếT những gì 
Tôi viếT ra Có Xứng Đáng với sự 
Đón Tiếp nồng hậu Của CáC bạn 
ngày hôM nay Không?”.

văn chương là tình yêu và sự tự do
trong câu chuyện với sinh viên trường ĐhKhXh&nv, Marc 
Levy nói nhiều đến tình yêu và sự tự do trong viết  văn. Ông 
đã bắt đầu viết truyện cho con từ năm 1989 nhưng đến năm 
2000, khi tác phẩm “nếu em không phải là giấc mơ” ra đời và 
trở thành tiểu thuyết best-seller của Pháp, châu âu cũng như 
toàn thế giới thì Levy mới có một quyết định giản dị là từ bỏ 
nghề nghiệp cũ - kiến trúc sư để chuyên tâm viết văn. Một sinh 
viên nhận xét “Mỗi tác phẩm của nhà văn là một câu chuyện 
tình lãng mạn và siêu thực, phải chăng đó là phong cách riêng 
của ông ?”. nhà văn cho biết ông viết văn để kể và chia sẻ cho 
mọi người những câu chuyện tình yêu đẹp và ca ngợi những 
tình cảm sâu sắc của con người vượt qua mọi ranh giới của đời 
sống hiện thực, của sự sống và cái chết. “tôi nghĩ điểu quan 
trọng của một nhà văn là phải thể hiện được trong tác phẩm 
của mình tình yêu và lòng nhân ái” - Levy nói - “tình cảm của 
con người là điều thiêng liêng và quan trọng nhất trong cuộc 
sống. nó vượt qua những rào cản văn hóa và ngôn ngữ. nó có 
khắp mọi nơi và thấm đẫm trong văn hóa và lịch sử của mỗi 
dân tộc. tôi có thể dành cả đời để viết về tình yêu”.

Liên quan đến bút pháp viết văn, PgS.tS nguyễn trường Lịch 
(Khoa văn học) hỏi nhà văn Marc Levy: “Dường như cả yếu 
tố hiện thực và lãng mạn được đan xen và thể hiện trong các 
tác phẩm của nhà văn?”. Ông trả lời: đó là chủ ý và là phong 
cách riêng của Marc Levy hướng tới lối viết văn mang tính ẩn 
dụ cao. những câu chuyện của ông là hiện thực nhưng lồng 
ghép những yếu tố siêu nhiên, vượt qua những giới hạn hiểu 
biết khoa học của con người. và Levy lý giải nó bằng sức mạnh 
và vẻ đẹp của tình yêu.

Bên cạnh tình yêu đối với với nghề văn, Marc Levy còn thổ lộ 
một niềm hạnh phúc lớn mà công việc viết văn - chứ không 
phải bất kỳ nghề nghiệp nào khác - đem lại cho ông: đó là sự 
tự do trong tư duy. trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả 
báo vietnamnet trước đó, Levy đã từng nói: “tôi nghĩ viết lách 
là một nghề thủ công, đó là một nghề với tất cả sự khiêm tốn. 
viết là một mảnh đất rộng lớn của sự tự do - đối với cả người 
viết cũng như người đọc”. Bởi những trang sách đã giúp tinh 
thần con người du ngoạn khắp nơi trong khi thể xác thì bị bó 
buộc tại một chỗ. 

Marc tâm sự với các bạn sinh viên rằng văn chương là mảnh 
đất rộng lớn để nhà văn có thể nói được nhiều điểu cảm nhận 
về cuộc sống. nó là mảnh đất của của sự bay bổng kỳ diệu, của 
sự thăng hoa về tâm hồn và tình cảm. “Đây là công việc dựa 
trên trí tưởng tượng - cũng như nghề kiến trúc sư (nghề nghiệp 
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trước lúc viết văn) của tôi” - nhà văn Pháp dí dỏm 
so sánh - “nhưng nếu viết một tác phẩm không 
hay thì bạn cũng không làm tổn hại đến ai, nhưng 
xây nên một công trình tồi thì quả là nguy hiểm cho 
cuộc sống của mọi người”.  

văn chương là hương vị của cuộc 
sống
Một đặc điểm nổi bật trong lối viết văn, trong diễn 
biến tâm lý của nhân vật, và trong cốt chuyện mà 
Marc Levy gửi tới độc giả là sự giản dị và gần gũi. 
nhiều bạn trẻ đã nhận xét là đọc chuyện của Levy 
như thấy có cả bản thân mình trong đó. họ có thể 
cảm thấy được mưa rơi, được mùi vị của cà phê, 
của hoa cỏ. Bản thân Marc Levy thì gọi đó là những 
hương vị của cuộc sống mà ông cảm nhận được và 
đưa vào trong tác phẩm của mình. “tạo ra được 
mùi hương riêng trong tác phẩm quả là khó. tôi thì 
thấy tác phẩm của mình không chỉ có mưa rơi, có cà 
phê mà còn có nhiều hương vị khác như hương hoa 
hồng dại, hương chanh leo, mùi của lửa cháy...”. 

Ông cũng đã lấy chính những trải nghiệm của 
mình trong cuộc sống để đem vào các câu chuyện. 
những tình cảm dạt dào của nhân vật Arthur (trong 
“nếu em không phải là giấc mơ”) đối với người mẹ 

chính là viết lại những tình cảm của ông dành cho 
bà và mẹ của mình. còn nhân vật nữ chính Lauren 
(trong “nếu em không phải là giấc mơ”) trong tình 
yêu với Arthur có bóng dáng của người vợ sắp cưới 
của Marc. thậm chí cả những chi tiết đẹp trong căn 
phòng của Lauren cũng lấy từ những chi tiết trong 
một căn phòng mà Marc đã từng ở hồi trẻ. có lẽ 
chính những yếu tố rất đời thường đó là một lý do 
quan trọng khiến những câu chuyện của ông vẫn có 
vị trí trong tình cảm của độc giả, bất chấp việc nhiều 

nhà phê bình vẫn chỉ trích gay gắt rằng sách của của 
Marc Levy mang đậm tính giải trí và thương mại.

cùng có mặt tại buổi giao lưu này, nhà giáo - dịch 
giả Lê hồng Sâm, người dịch cuốn tiểu thuyết thứ 
tám của Levy - “những đứa con của tự do” - ra tiếng 
việt đã có những nhận xét  thiện cảm cho cuốn 
sách mới nhất này. theo bà, đây là cuốn sách có 
bút pháp khác hẳn những cuốn trước khi mà yếu tố 
kỳ ảo, siêu nhiên không đóng vai trò nào trong tác 
phẩm. “Đây là một câu chuyện của hiện thực, của 
cuộc sống. câu chuyện là sự ca ngợi, tôn vinh tuyệt 
vời đối với những người nước 
ngoài đã tham gia chiến đấu 
chống phát xít trên đất Pháp, 
có những tình tiết cảm động lấy 
từ những dữ kiện trong cuộc 
đời thật của nhà văn”. và với 
tác phẩm này, theo nhà giáo 
Lê hồng Sâm thì “hiện thực đã 
vượt quá sự kỳ ảo”...

nhà văn Pháp cũng ... 
giống nhà văn việt
Đề cập đến một vấn đề đằng 
sau vinh quang của nhà văn, 

tS. Đào Duy hiệp (Khoa văn 
học) hỏi: “các nhà văn Pháp hiện nay có thể sống 
bằng ngòi bút của mình không ?”. Marc Levy đã 
thẳng thắn trả lời là rất ít các nhà văn Pháp sống 
được bằng ngòi bút. Đa số là họ vừa viết văn vừa 
viết báo để có thể sống mà vẫn theo đuổi được 
tình yêu với văn chương. Đây là một thực tế ở 
nhiều nơi trên thế giới chứ không chỉ ở Pháp. câu 
trả lời này nhận được sự thông cảm và đồng tình 
từ đông đảo cử tọa bởi đây cũng là vấn đề bức xúc 
của nhiều nhà văn việt nam hiện nay.

Marc Levy nói mỗi năm ở Pháp có khoảng 7000 
tiểu thuyết được xuất bản nhưng không phải tất 
cả đều có chất lượng và có chỗ đứng trong lòng 
độc giả. nhưng theo tờ Le Figaro (Pháp) công bố 
thì có 10 nhà văn (trong đó có Levy) có số sách 
tiêu thụ được lớn hơn 21% tổng lượng sách được 
tiêu thụ tại Pháp năm 2007. thời gian qua, vấn đề 
bản quyền được đặt ra chặt chẽ cũng đã giúp các 

nhà văn có thêm sự ủng hộ về tinh thần và vật chất 
cho công việc sáng tạo của mình. tuy nhiên, đối với 
một nhà văn hiện đang đắt khách và có chút ưu thế 
vì vào nghề muộn khi đã có chỗ dựa khá vững về 
kinh tế từ nghề nghiệp trước như Marc Levy thì điều 
quan tâm hàng đầu của ông hiện nay là “tác phẩm 
được viết như thế nào, được độc giả đón nhận đến 
đâu”.

>> Lê thAnh hà

Ảnh: PhạM thành Long
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